
Hva skjer i Røde Kors? Hold deg oppdatert med
Bindeleddet. Se webversjon

3 - 2021
TIPS OSS OM GODE LOKALE SAKER

Full trøkk på Bygdetråkk
Over 50 turgåere møtte opp da Seljord kommune, Røde Kors og flere andre
lokale foreninger inviterte til «koronafiendtlig» tur i nærområdet.
Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/full-trokk-pa-bygdetrakk/


Vi inviterer til digitalt startkurs. Kurset er obligatorisk for alle frivillige, og i
tillegg til en introduksjon om Røde Kors og din rolle som frivillig, lærer du
grunnleggende psykososial førstehjelp og grunnleggende førstehjelp.

Denne gangen er det Ressursgruppe opplæring og Skien Røde Kors som er vertskap og
stiller med en eller flere frivillige som hjelper med å svare på lokale spørsmål, sier noen
ord om sin lokalforening, eller bistår på andre måter underveis i kurset.

Kurset er åpent for alle frivillige i Telemark og foregår på Teams, 17.02 klokken
18.00 - 2100

Meld deg på her innen 16.02

Det blir satt opp flere kurs fram mot sommeren. Lokalforeninger som ønsker kurs eller vil
være vertskap, kan kontakte Marlena Sljivo på e-post.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nvRN0_SP1ka3jTzvMmG81oA0s5t_OfpPkczsZwqPvUVUOFBPMzBYNVhaQUoxWFFTNFpJODMxRE1XSC4u
mailto:marlena.sljivo@redcross.no


Innsats mot korona
Åtte lokalforeninger fra Telemark bistår akkurat nå med koronainnsats i sin
kommune.

Skien Røde Kors bemanner teststasjonen på Sykehuset Telemark, Rjukan og Tinn Røde
Kors, Porsgrunn Røde Kors, Seljord Røde Kors, Fyresdal Røde Kors, Bø og Sauherad Røde
Kors, Siljan Røde Kors og Kragerø Røde Kors bistår i forbindelse med lokal vaksinering.

- Vi passer på at ikke for mange kommer inn av gangen, spriter overflater og sørger for at
alle har kølapp. Noen ganger bistår vi med en arm eller hjelper med å ta av en jakke. Å
prate med dem er kanskje det aller viktigste. Mange er skikkelig skravlesyke, og for min
del synes jeg det er veldig koselig å være her, sier Martha Beate Johansen Bjerketvedt,
frivillig i Porsgrunn Røde Kors og på plass som vaksinevakt på det lokale biblioteket. 



STILLING LEDIG! Prosjektkoordinator Fellesverket
Høyt tempo, varierte arbeidsoppgaver og en hverdag med gode samtaler, kreativitet og
masse humor. Ja, det stemmer. Vi søker en prosjektkoordinator som vil være med på å
videreutvikle Fellesverket, vår møteplass for ungdom.

Søknadsfrist 14. februar 

Les mer og søk her 

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1212&ProjectId=144643&DepartmentId=18980&MediaId=2


Aktiviteter i påsken
Har din lokalforening planlagt aktiviteter i
påsken? Da hører vi gjerne fra deg. Send en
e-post til bjorn.sodeland@redcross.no

Røverkaffe til en rå mor
Er mor glad i en god kopp kaffe? Da
oppfordrer vi deg til å kaste deg rundt og
bestille ekte Røverkaffe til morsdagen på
søndag.
Les mer

NYTT FRA UKENYTT
Vi anbefaler alle våre frivillige til å følge med på Ukenytt. Røde Kors sitt nasjonale
nyhetsbrev. Under har vi samlet et utvalg nyheter fra Ukenytt. Neste utgave er på plass på
fredag og du finner alltid siste utgave på Korsveien. Les mer

mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://gi.rodekors.no/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Ny-utgave-av-Ukenytt.aspx


Gratis smittevernutstyr
Norges Røde Kors har inngått en avtale med Norengros og tilbyr nå sett med
gratis smittevernutstyr til alle lokalforeninger. 

Settet består av totalt 100 munnbind og 20 enkeltmannsflasker med alkoholbasert
hånddesinfeksjon per 20 frivillige.

Utstyret bestilles på følgende måte:

1. Finn din lokalforening og grossist i denne listen Du finner kontaktinformasjon til
nærmeste grossist i kolonnene helt til høyre.

2. Ta kontakt og be om «gratiskit» (grossist har liste over alle lokalforeningene med

kontaktinformasjon og oversikt over antall frivillige)

Faktura sendes direkte fra Norengros AS til Norges Røde Kors sentralt. 

https://norgesrdekors.sharepoint.com/:x:/r/sites/Arbeidsrom-00290/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257B0D85EABC-BA80-406C-90E0-C4BADBC2A4E5%257D&file=Grossister%20Norengros.xlsx&action=default&mobileredirect=true&CID=FFC550E8-824E-4FAF-AEBC-C64D2A9EA031&wdLOR=cB836122C-BBB2-4A22-8A72-B586E267D46E


Taushetsplikt
Røde Kors har laget en ny
opplæringsfilm om
taushetsplikt. Se filmen her

Gir bort
hånddesinfeksjon
Røde Kors førstehjelp gir bort
12 litersflasker med alkoholfri
hånddesinfeksjon til Røde
Kors sine lokalforeninger.
Logg inn og registrer deg

Bestill 12 litersflasker AntiVir

Bruk kodeord SOFTOX

Smittevern
Røde Kors sin veileder for
smittevern er oppdatert.
Se de siste oppdateringene
her

REFERATER - STYRE OG STELL
Distriktsstyret 13.01.2021
Omsorg 05.01.2021
Hjelpekorps 07.01.2021

TIPS OSS
Har du gode bilder og godt stoff fra aktiviteter i din lokalforening? Da vil vi gjerne ha det
med i Bindeleddet, Røde Kors Avisa, på sosiale medier eller på våre nettsider. 

Send bilder og tips om gode saker her

BINDELEDDET - ARKIV
Se tidligere utgaver av Bindeleddet her

VIL DU ABONNERE PÅ BINDELEDDET? Meld deg på nyhetsbrevet her

Redaktør: Bjørn Runar Foss Sodeland

Telemark Røde Kors - Torggata 6, 3724 Skien Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make

https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Nyheter/SitePages/Taushetsplikt-i-R%25C3%25B8de-Kors--Ny-oppl%25C3%25A6ringsfilm.aspx?source=https%253A%252F%252Fnorgesrdekors.sharepoint.com%252Fsites%252FNyheter
https://www.rodekorsforstehjelp.no/
https://www.rodekorsforstehjelp.no/produkter/desinfeksjon/handdesinfeksjon/antivir-desinfeksjon-1000-ml-12-stk/
https://norgesrdekors.sharepoint.com/:w:/r/sites/BeredskapogFoerstehjelp/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%257BF07F435F-173E-4E5C-918A-7BA6C6D6D05D%257D&file=C-19%20-%20Veileder%20for%20smittevern%20i%20R%25C3%25B8de%20Kors.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=6069704e-8e65-4e97-8b5a-2b21939296e3
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/Distriktsstyret/2021/210113%20Protokoll%20DS%20m%25C3%25B8te.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Omsorg/2021%20Referat%20og%20agenda/210105%20Referat%20d-r%25C3%25A5d%20omsorg.pdf
https://norgesrdekors.sharepoint.com/sites/Arbeidsrom-00352/Delte%20dokumenter/D-r%25C3%25A5d%20Hjelpekorps/Referat/2021.01.07%20Referat%20distriktsr%25C3%25A5d%20hjelpekorps.pdf
mailto:bjorn.sodeland@redcross.no
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/altuelle-saker/bindeleddet-arkiv/
https://ext.mnm.as/s/2620/8086
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